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משתתפים. :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אתי לוי ,חגית עמיאל גבאי ,יהודה נובוגרוצקי ,יואב כהן,
יעקב שרעבי נחמיה ,מאשקה ליטבק ,ניתאי קרן ,עופר סלע ,שחר וינוקור ,שי בר ,שרון אטנר ,אמיר
סנדר.
נעדרו :אביבה נתנאל ,אורי תמיר ,אלון ענבר ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,יחיעם יוגב ,משה לב  -רן,
עלי אל-עזי ,קובי שטרית ,רועי אזולאי,
משתתפים נוספים :דפנה רבינוביץ ,יואלי ברקאי ,ליאת רותם ,אלון הברפלד ,מירית דגני ,עו"ד חן סומך,
אהוד אברהמי
 .1עדכונים ואישור פרוטוקול מליאה
בקשה למינוי רבנים -נשלח מכתב למשרד הדתות בבקשה למנות רב מועצה ורב משותף לישובים
נחלה-סגולה-ורדון.
אתר הנצחה גבעת תום ותומר – גבעת תום ותומר הוכרה כאתר הנצחה .על פי חוק גנים לאומיים,
שמורות טובע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה .המשמעות :אחריות המועצה לאחזוקת האתר .וכן,
אפשרות לגייס משאבים ממשרד הביטחון לסיוע באחזקת האתר .יש לציין כי יוזמי האתר צברו קרן
כספית משמעותית לצורך תחזוקת המקום.
חופשה – בין התאריכים  16-26.9.2013ראש המועצה בחופשה .את מקומה ימלא סגנה עופר סלע.
דרך נופית גת – לאחר פניות רבות מע"צ קיבל לאחריותו את הדרך .המליאה מברכת את ראש המועצה
על ההישג המשמעותי.
אישור פרוטוקול המליאה מיום .23.7.2013
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול מתאריך 23.7.2013
 .2דוח ביצוע ועדכון תקציב -מצ"ב
הגזבר סקר את דוח הביצוע ועדכון התקציב .הרבעון הסתיים בגרעון קל של  0.7%מהתקציב .הוגשה
הצעה לעדכון התקציב בהיקף של  1.37מליון  ,₪כולל הגדלת משיכה מקרן פיתוח לתקציב השוטף .הוצג
מצב קרן הפיתוח ותחזית לסוף השנה.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את דוח הביצוע ועדכון התקציב.
המליאה מבקשת לזמן את התובע ,עו"ד אבי להם ,לפחות פעם בשנה ,לדיווח על פעילות התובע
המועצתי.
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 .3הסמכת מנכ"ל לחתימה בשם המועצה בועדה מצ"ב
הסמכת מנכל לחתימה בשם המועצה לאישור לרישום העברת זכויות במקרקעין
החלטה :המליאה מסמיכה את מנכ"לית המועצה לחתום בשם המועצה לאישור לרישום העברת זכויות
במקרקעין.
 .4אישור תב"רים
תב"ר מס' – 1361שיפוץ והשמשת מקלטים
שיפוץ  2מקלטים – בבית גוברין וקבוץ גת בהיקף של  . ₪ 163,045הביצוע ע"י חברת עמיגור.
המימון -מענק מפעל הפיס.
תב"ר מס – 1356 .אופק חדש שדות יואב -ביטול
בתאריך  23.7.13אשרה מליאה את התב"ר בהיקף של . ₪ 89,400
הגיע מכתב ממשרד החינוך שההרשאה התקציבית נשלחה בטעות ולא מגיע
למועצה התקציב )בעבר המועצה תוקצבה במבנה שלם(.
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תב"ר מס'  – 1341תיקונים באולם ספורט בצפית – הגדלה
בתאריך  8.4.13המליאה אישרה את התב"ר בהיקף של  . ₪ 197,000מוצע לאשר הגדלת התב"ר
ב , ₪ 250000 -כאשר המימון הנוסף יתקבל מהעמותה לקידום הספורט ביואב.
₪ 450,000
סה"כ עלות הפרוייקט
₪ 147,333
השתתפות משרד הספורט
השתת' העמותה לקידום הספורט ₪ 250,000
₪ 52,467
קרן פיתוח מועצה
תב"ר מס – 1362 .סימון כבישים והתקני בטיחות .2013
משרד התחבורה תקצב הפרוייקט בסך ₪ 97,118
₪ 67,982
כאשר השתתפותו  70%מענק –
₪ 29,136
קרן פיתוח מועצה
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד אישור תב"רים  ,1362 ,1361הגדלת תב"ר  1341וביטול תב"ר
1356
 .5אישור יעדי המועצה -מצ"ב
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את יעדי המועצה.
החלטה :הוספת יעד הסדרת נושא אחזקת בית הבנים.
הערה :כפר הריף וורדון מבקשים להיות שותפים בצוות/פורום חשיבה בנוגע לאזור תעשייה המוקם ליד
יישובם.
 .6מינוי ועדת חינוך )רשות( -מצ"ב:
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך ,עופר סלע ומנהלת מחלקת החינוך ,מירית דגני ,מביאים לאישור
המליאה הקמת ועדת חינוך )ועדת רשות( שתעסוק בשאלות אסטרטגיות הקשורות במערכת החינוך
ביואב.
הרכב הועדה:
 .1נבחרי ציבור  -ראש מועצה  /סגן מועצה יו"ר הועדה 3 .חברי מליאה
 .2נציגי ציבור -רכזות חינוך ביישובים  ( 2),יו"ר ועדים מנהלים )(2
 .3עובדי מועצה  -מנהלת מחלקת חינוך ,מנהלת גיל רך ,מנהלת מתנ"ס.
 .4מנהלי בתי הספר – שדות יואב ,האלה וצפית.
 .5נציג הגזר הדתי
סה"כ חברי ועדה  - 15משתתפים.
תדירות מפגשים:
הועדה תתכנס  4פעמים בשנה במליאתה ותקיים צוותי משנה לדיון בנושאים הדורשים
הרחבה ,למידה והמלצות למדיניות.
נושאים לדיון במסגרת תוכנית עבודה לשנת תשע"ד:
 .1החינוך המיוחד ומתן מענה מיטבי לכלל התלמידים במועצה אזורית יואב.
 .2בחינת מבנה הוועדים המנהלים בבתי הספר של המועצה.
 .3מבנה יום הלימודים בבתי הספר היסודיים
איוש הועדה:
נבחרי ציבור – עופר סלע ,שי בר ,חגית גבאי עמיאל
נציגי ציבור -חלי זלינגר ,נורמה איתם ,גיורא מרקר ,עידו ארגמן ,בתיה דנציגר
עובדי מועצה – מירית דגני ,מיקי גולדברג ,ניצה נדיל
מנהלי בתי הספר – לאה גינזבורג ,רונית חזן ,אלישבע פודר-ברוקשטיין
נציג המגזר הדתי – אסתר יהודה
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד הקמת ועדת חינוך ,הרכב הועדה ואיוש חבריה
עופר סלע הודיע על סיום תפקידו כיו"ר ועד מנהל צפית לאחר שנים רבות ,מוצע כי עידו ארגמן יכהן כיו"ר
צפית
יונתן ברוק הודיע על סיום תפקידו כיו"ר ועד מנהל "האלה" ,מוצע כי גיורא מרקר יכהן כיו"ר בפועל בנוסף
להיותו יו"ר ב"שדות יואב"
הערה :במהלך תשע"ד תביא ועדת חינוך למליאה הצעה להרכבו של הועד המנהל.
החלטה :המליאה מאשרת מינויו של עידו ארגמן כיו"ר צפית .ומינויו של גיורא מרקר כיו"ר "שדות-יואב"
ו"האלה"
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 .7מינוי ועדה חקלאית -מצ"ב
אנו נדרשים ,על פי החקיקה ,להקים ועדה חקלאית .להלן הצעה לאיוש הועדה:
מאשקה ליטבק מנגבה ח .מליאה  -יו"ר
יואב כהן מנחלה ח .מליאה
גלעד אלטמן מכפר הרי"ף נציג ציבור
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד הקמת ועדה חקלאית ,הרכב הועדה ואיוש חבריה
 .8נוהל תמיכות -מצ"ב
ועדת התמיכות המקצועית ממליצה למליאת המועצה לפרסם נוהל תמיכות כמצורף .היועץ המשפטי של
המועצה נתן חוות דעתו כי הנוהל עומד בהוראות משרד הפנים וההוראות הסטטוטוריות בנושא .עומד
בקריטריון השיוויון ,ממליץ למליאה לאמץ את הנוהל.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד נוהל התמיכות ופרסומו.
 .9אישרור ועדת משנה וצוות מקצועי ועדת תכנון ובנייה יואב

*

גת

ממלא מקום

ועדת משנה
מטי צרפתי הרכבי

יו"ר

עופר סלע

שדה יואב

עופר סלע

שדה יואב

יחיעם יוגב

כפר מנחם

ורדון

אלון ענבר

רבדים

גלית ברקת

בית ניר

*

שרון אטנר

כפר הרי"ף

איציק קמה

כפר הרי"ף

אתי לוי

גת

שחר וינוקור

ורדון

שי בר

כפר מנחם

יואב כהן

נחלה

נחמיה יעקב-שרעבי

נחלה

בתיה דנציגר

גלאון

*

כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*

צוות מקצועי
מהנדס – הרצל אלעני
מזכירת ועדה – אתי כהן
בודקת – ליזה מיגדשיאב
מפקח – משה עיני ,מפקח נקלט :יקיר כהן
יועמ"ש – עו"ד שלמה ולדמן
תובע – עו"ד אבי להם
שמאי – מיקי אדלשטיין
החלטה :המליאה מאשררת פה אחד את הרכב ועדת המשנה והצוות המקצועי לוועדת תכנון ובנייה
יואב.
 .10מינוי מירית דגני בכל הועדות שאורי מלול היה חבר
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
הנהלת עמותת אשכולות יואב
הנהלת עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות
ועדה לנושא הפיתוח הקהילתי
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד מינויה של מירית דגני בכל הועדות שאורי מלול היה חבר בהן.

רבדים
*

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
פקס'08-8500773 :
טלפון08-8500707 :

שדה יואב

www.yoav.org.il

המועצה האזורית יואב
 .11פתיחת חשבון מוטב בדקסיה
המליאה מתבקשת לאשר מורשי חתימה ופתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה כדלהלן:
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החלטה:
 .1המליאה מאשרת פה אחד את מורשי החתימה של המועצה כפי שאושרו בפרוטוקול מס 8/13 .מיום
 23.7.13כמורשי החתימה של המועצה בבנק דקסיה.
 .2פתיחת חשבון עזר ייעודי למענק מפעל הפיס.
"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ לכל פרוייקט שימומן ע"י מפעל הפיס
במענקים לשנים  .2013-2014יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה
ישראל בע"מ".
מורשי החתימה של המועצה הוסמכו לחתום על המסמכים הנדרשים כולל תנאי ניהול כלליים לחשבונות
עזר למענק )טופס .(2
 .3המחאת זכות והוראה בלתי חוזרת  -המועצה ממחה זכויותיה בחשבון העזר למוטבים המפורטים
בנספח ב' ,על פי תנאי ההמחאה המפורטים בטופס .3
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